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PROCESSO LICITATÓRIO n° 75/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 27/2021
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO e CULTURA

DESTINO: TURISMO E CULTURA

ASSUNTO: VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE A IMIGRAÇÃO AUSTRÍACA

TERMO DE REFERÊNCIA

*(01) Objeto:
Contratação de empresa especializada para produzir vídeos institucionais sobre a

imigração austríaca formando o município de Treze Tílias/SC.

*(02) Motivação/Justificativa:
Diante impossibilidade de realização da TirolerFest, festa típica austríaca, organizada pelo

município de forma a cultivar as tradições, os costumes e divulgar as atrações turisticas

voltadas a cultura, faz-se necessária a realização de evento que auxilie a comemoração e a

divulgação da cultura e da história do município, sem comprometer os protocolos sanitários

e de distanciamento social, ainda recomendados.

*(03) Fornecedor:
A empresa que apresentou o menor orçamento para sacramentar a aquisição do objeto, foi:

ODETE ANA LOPES DE LIMA sob nome fantasia TROP EVENTOS, com escritório

profissional na Rua Antônio Carlos Altemburger, 240, centro, cidade de Treze Tílias/SC,

CEP: 89.650-000, regularmente inscrito no CNPJ sob o nº 17.849.127/0001-82, no valor de

R$ 9.000,00 (nove mil reais).

*(04) Razão da escolha do fornecedor
Foram realizadas pesquisas junto a profissionais do ramo de produção de vídeos

institucionais, para apresentação de orçamentos, conforme acima descritos, nos termos dos
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serviços pretendidos. Três profissionais apresentaram orçamentos: TROP EVENTOS;
PROEZA VÍDEO PRODUÇÕES e NATIVA COMUNICAÇÃO INTEGRADA.
A profissional TROP EVENTOS, apresentou o orçamento com o menor valor para a

realização de vídeos profissionais.

*(05) Especificações técnicas
Produção de vídeos profissionais de uma web serie com 6 vídeos de pelo menos 5 minutos

cada. Será realizada reunião de alinhamento, onde serão discutidos os temos e

planejamento do trabalho, tempo previsto para realização das atividades, 20 a 30 dias

consecutivos, edição e finalização dos vídeos, tempo previsto para realização das atividades

é de 30 dias, apresentação e entrega do material com aprovação através da enterga do link

para download, publicação nos canais do YouTube, indicados pela Secretaria de Cultura do

Município. Os vídeos deverão ser entregues em formato compatível com os equipamentos

atuais e em alta resolução.

*(06) Prazo, local e condições de entrega ou execução
Contratação imediata, realização em 30 dias, podendo ser prorrogado devido a possíveis

variações de clima.

(07) Prazo e condições de garantia
As características da contratação que remetem a entrega do objeto cuja responsabilidade é

de 90 dias.

*(08) Responsável pelo recebimento, telefone e e-mail – Gestor e Fiscal do Contrato
Dirlei Barbieri Rofner, telefone 49 9 9917-1716.

* (10) Condições e prazos de pagamento
O pagamento será realizado ao término dos trabalhos mediante Nota Fiscal a ser emitida

para o PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, Praça Andreas Thaler, 25, Centro,

Treze Tílias - SC, CNPJ nº 82.777.251/0001-41.
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O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente após o recebimento

da nota fiscal importando os valores conforme proposta apresentada e relatório dos serviços

prestados.

* (11) Dotação Orçamentária
Sendo que para cobrir a despesa decorrente da execução do objeto desta licitação, serão

empregadas as dotações orçamentárias próprias, do orçamento vigente para

2021:118.08.01.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00.

* (12) Valor
O profissional TROP EVENTOS, propôs o menor preço no valor de R$ 9.000,00 (nove mil
reais), ou seja, é o menor e compatível com os praticados na região.

A execução dos serviços pelo profissional supracitada é compatível, eis que não apresenta

peculiaridades que influenciem na escolha, vinculando esta única e exclusivamente à

verificação do critério do menor preço (dentre os orçamentos apresentados), e, ainda, o

escolhido possui habilitação jurídica e regularidade fiscal, tudo de acordo com os

documentos juntados aos autos.

* (13) Obrigações da contratante
Tomar todas as providências necessárias à execução do contrato;

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o estipulado neste instrumento;

Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-

financeiro inicialmente estabelecido, mediante requerimento formal da protocolado pela

CONTRATADA, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos;

Emitir, através do setor municipal competente, autorização para o fornecimento dos itens

objeto do presente contrato.

* (14) Obrigações da contratada
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Fornecer o objeto desta licitação obedecendo rigorosamente às especificações da dispensa

de Licitação nº 27/2021 e seus anexos, bem como da proposta apresentada no Processo de

Licitação nº 75/2021.

Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas na

dispensa de Licitação nº 27/2021, e em compatibilidade com as obrigações assumidas;

Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato;

Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais,

trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do

contrato;

Executar o objeto de acordo com o disposto na cláusula terceira (Da forma de Execução),

do presente contrato;

* (15) Prazo de Vigência do Contrato
Visando instruir a Dispensa de Licitação do Processo Administrativo em epígrafe, definindo

claramente as obrigações das partes, será firmado Contrato entre as partes, que compõem

o presente procedimento licitatório.

O prazo para realização dos trabalhos é de 30 dias, com entrega do material previsto o

mesmo prazo.

O contrato, proveniente do presente processo licitatório, terá início imediato a partir data de

sua assinatura e término previsto para 45 dias, podendo ocorrer prorrogação, em vista de

alterações no projeto, observado o disposto na Lei 8.666/93.

Treze Tílias/SC, dia 15 de setembro de 2021.

___________________
Rudi Ohlweiler

Prefeito

___________________
Dirlei Barbieri Rofner

Secretária Turismo e Cultura
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